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I - Relatório

o presente veto foi recebido e registrado pela S:.':tT? d1^Servieos Legislativos no dia

rgro*zozri*ao sido lido na sessão da mesma ã",u epo. roi ,"""úiao por esta comissão de

Constituição,JustiçaeRedaçãoJ"ãã"p"nandonodial9l04l202l'

o§lodoartigo42daConstituição.doEstadodeMatoGrossoprevêqt)e,o,Seo
Governador do Estado ,onriariir-, 

-irriià 
de-íei,- no todo ou em parte' iiconstitucional ou

contrário ao interesse público' íe'an-à titol ou parcialmente" '

Ainda,nostermosdo§1o,-doartigo-3O2,doRegimentolnternodestaCasadeLeis,
compete a esta comissão a anárise do veto qrr"',iã po, údu*""* ; inconstitucionalidade da

ProPosição'

,^ Nas razões do veto, o Governador do Estado, embasado em manifestação da Procuradoria-

\- 
Geral do Estado' destaca:

,Issoporqueoprojetode'leiemquestãoimiscui-seemquestõesrelacionadasà
,n,,gií"",íaiilo,"o"::í'i:,#ili;::':;;:ii,,::'::,'!;:r,",ü"::::-#'
fornecimento de 

'1"'-8-'1
constitucionalmente à União, ]r,"i*'''*Ai':i iá" eiA""ia Nacional de Energia

Elétrica, que possui o ,r*:puríírià-p*o ar?nir os"regrame\to: necessdrios ao

funciontamento 
do serviço":;';;;;I:'Ü"da;: q:;; aTtodo de Mato Grosso não

e p"iitido legislarcob",o-'*'à'A'ío' Logo' resta cristalino que a propositura em

cornento estó i*emediwrtu;;;;;;rilaãa polní"ío p'*ol''haia vista que aftonta

oaiipirtonoincisoty''7r'"orí.-iiaác""íiííiçaoFeãeral'porviolara
,o*píía,"iolegislativap,íuoni,odaUniãop*:,io,o,denormasrelatiyasà
energia'
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Submete.seaestaComissão9VetoTotalno27l202|,deautoriadoPoderExecutivo,
aposto ao Projeto a" l'ti'! lioizozt'at '"*i" 

de Lideranças Partidárias'

E, o relatório.

II - Análise

CabeàComissãodeConstituição,Justiçl"}:dução,deacordo,comoartigo36da
constituição ao estaão ae Mato Grosr"?;;t;;, ãóã, s '' " 

I'Oq', inciso l a!in9a'oa" do Regimento

Interno desta Casa de Leis, opinar gyd;ãr"*'t:lt'n"tiáit"i' ú*uí' i*ídito e regimental de

todas as proposições oferecidas a, deriueiaiã"-i" pn,*r" ã".i" õ"lu ã" LLir' bem como sobre os

vetos que tenham por fundamento a inconstitucionalidade'

Deacordocomoartigo42da!91s|ituiaão111:.,u"deMatoGrosso.oGovernadorpode
vetar o projeto de rei por inconstitucionaridade ou que seja 

"orroario 
ao interesse público' inverbis:

Art.42oprojetodelei,apósconcluídaarespectivavo,tação,serejeitadope.la'À,,*ur"ià,;r'i'!'áíái';';í;';;;:!il;;::;i*;;:;::#::;;,i*"":::'
do Estado que' aquiescendo' o sanctottwu t'í 

í íri"ià â, rci, ," t* "y 
tf".','rtç'

{iii;,;Í"i;Í#*íí'""f iliíití'ii"ffi "'!iíJ:4;r,'mi:i!",'"
;: i:;' ;j í!'#ii i" o"Ç'í'" P r e s idenrc da

As s e mb I e i a Le gis I at iv a - grifamos e negritamo s'

Em síntese as razões do veto foram embasadas na justiÍicativu.l" ry-" 
a inovação legislativa

versa sobre muteju de competenci" r"üJriüã-"ã-i"irdJir" da união, que o fazpor intermédio

da Agência Nu"io'iJáe nnergra Elétrica'

NãoobstanteosargumentosutilizadospeloChefedoPoderExecutivoparavetara
proposição urr"uuíuio,.,üã;;; ot Lt"' à "tt' 

t;t* 
"a" 

*

oparecerpelaConstitucionalidadedamatériasedeudeform.aoral,atuandoolegislador
estadual ern confoimidade com as a1ffi", :T::'-yl;*" 

que co"f"'e proteção ao consurnidor'

assim é possívJili"ri, que t m.atéria é de compou19t"i"'i;ú;ã' U"ião'-Ettados e Distrito

Federal, r,o. t"'motã;ú z+' i'"i'ã v áu co"ttituição Federal:

Art.24'CompeteàUnião'aosEstadoseaoDistritoFederallegislar
concorrentemente sobte :

A relação

essenciais, como

'V-Produçãoeconsumo;

entreconcessionáriadeserviçopublico
energia elétrica é consumerista' logo'

dos serviços Publicos
regras do Diffio doe o usuário final

segue tambem as

- CPA - CE,P: -Mr (DN)

n"..Q?
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consumidor, sendo cabíver a apricação_do codigo de Defesa do consumidor' srJ' 2u rurma' Aglnt

no AREsp ,oorrrrÃõ;ú:ffi. cje r"**oeí,3utgado em22t08t20r7 '

Esse também é o entendimento do supremo Tribunal Federal na Ação Direta de

Inconstitucionalidade ADI 596 1 /PR' assim ernentado :

t.:tl*tpttt't'X<;t'l NORMÁT{VÁ *-- ('ONS(/NItDOR t'nOL't'ç:Ãtt - l'í1t

,:f;l'AI)UÁL - niztiintl'il)Ál)8" Átcrulidt'ts o'§ porântctrrt's ulu'sit'r"ts t)

rcrzoubilidatlc, surge c,onslitilc.i0rr0t urin)rrr,à'estatlu«l a. \)ers(tt' proibição dc as

cmpre sas "o""uí''iiia'io' 
a" 

'u"ino'''7"';it'iCu'' ''ut'oncle -re'nt' 
ause rtlc pagament<t'

roinecimen:: :,^';;'jí,i;:j-i,:í;;ii":i:;í,i,',;,:;;:: l:;,(,í' ::l:;:',::;:;Í;:o::'
uttl'( u L('ttll)cl(
t:onsumiclore's ' artigrt 21:-. 

"n'i''"';';; 

';' 
da 

-'"(lonstitLtiç'tio 
t"etleral'

(ÁDI 596t, netatt''o'(í:'iti' 'qLEx'aí;ü Díi M'RÁES"Rektrctr(tt) p/ Acórdão:

lutitt' tç,ÁRL:o "iúnt'ttO' 
7i'ibttnut-;í;;'';' 

-iutsu!-!' 
e:u^1eit2/2a18' PRoL:ESSO

n mr no N tc.,, íi11 t. b iu u; z s.oi. z o l, g i u n uc: 2 6.0 ó. 2 a 1 9 )

Especificamente a questão-reracionada a possibilidade de Estados-membros vedarem o corte

de energia .ráiri"u o supremo iffiilfÉ;á*rr_:í'rJ;;if.rr;" pela constitucionalidade da

vedação ern duas ocasiões, "" Àã;;irrtu o" rr""*ri*i""alidade 6406lpR (ementa abaixo

transcrital e na ADI6432lRR'

,qÇÃo DIRETA DE INcoNSTyucIoNALIDa7! :' LIMINAR - PANDEMIA -

conot,t,lvÍnas*PRout»diãàí_õot'tsuwíoi-pnornÇÃo_LEI
ESTADUAL - nrmvÂNclA_'i'íisco-- íttpxsíoicu' o imptemeúo de

medida acauteladora ern ação it,,* pressupõe nao ,a relevôncia maior do

pedido' "'í*o-to*Uém 
risco"di' *oní"-'" I:::::"t 

normativos corn plena

v i gê n c i a' ;;;"" ;;;; ; :;' e e s t e út t im o c o m o ir r e p ar áv e t'

(STF-ADI:6406PR0091394.04.2020.1,00.00.00,Re|ator:WRC7AURELI},
DatadeJulgamento'ztttztíííí''nií""'tpi"'o'DatadePublicação:
1o/03/2021)

NaAçãoDiretaderncgStitucionalidadeADI6432/RRwe-tra}oudl,vedaçãodecortede
energia etétrica, a**,J u covrp-rr, ""iüi"j'oá 

tJryry ó**éà Lucia explicou que a relação e

consumerista e queãÃedidas ,rao g"r*"ã"slqo,ruri" "ã"tr*J 
oY af&a oolíticas tarifárias'

esoecialment" porq.r"-us medidas ,ao "*ô"ionujir.. 
,r*rliÀriur, conforme náti"iudo no site do

;",ilr"*#ilrJ";ii"à"'ut'vejamosumpequenotrecho:

No voto que condwiu o iulgamento' a m'inistra 9á':::"::í:'à:'::#':; ff;;::"'
que a legisloçat t nt'aÀã "guto 

a relação enffe o usudr

a empresa "t'":;';;;;';'lií'' 'ií"t*ao 
suà natureza consumerista' A norma nao

atinge de forma;;;; , re,laçdo 
"on 

rolü "íiàia"iao 
entre a concessionária e o

p o d e r p úb t i c o, t itut ar ao. " y i e o',1y ffi'íXZni i: 
d as e mpr e s a s v ot t ada s

:"í;;rí;f:T; li*irrs deforneciàento de enersia etetrica

iabá-M
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Emseuyoto,aministracitoucasoanálogo(ADl6406)_emqueoPlenário,também
em sessão virtuat, ;';;;;;-;;iià'ai ;'.i'"í*' do'Paraiá que veda o corte do

tuncionamento dos:T;í;;;'i"'*o* 'i'íiif\;;;;? 
d";em as medidas de

contingêncir,'o"'o'i'i' do' pandemia causada pelo novo coroncuÚus

Elaressaltouqueasupemeniênc|(aLeifederalt4,0l5./2,020,quedispõesobre
interrupção, ,"ugrçàíou rlestabelecim"";;';;;;;iço» públicos' editada em razão

da pandemio a, cíii-1s, nao'afasta ,'í"*iric"iii ásruay.a] para disciplinar a

matéria de proteçdo e defesa -do ."on'u*iior 
de forma mais ampla do que a

estabelecida pela legislaçõo federal, ,o*o'-Àr"ntodo '* recentes decisões do sTF'

para a relatora, portalrto, a norrna de Roraima não gera desequilíbrio contratual

ou afeta políticas '"ííií'l^' 
)'p'"i't*'iiíi"lqu' oí *"didas são excepcionats e

transitórias, limitadas ag. telp.o a, "iiàííià 
ào plano .de 

contingência adotado

pelo governo "toiiit' 
Ela destaco" 

""i' 
*;' io'n""i*'nto de energia elétrica

-édirieitoyunao*,iia;;i';';;'d"t;*iíii;,'y:e;;,,!#;:,'";":iÜ:;

;íí " 
: 

";,:ii:;- 
:' ::r; ::i:" í:í ú:: í;;t; 

;;;on in e'r 
; ;;;; ; o s c i dadõo s'

e s pe c ialment' no 
" 
oiplexo c ont àxt o p andêrnic o v iv enc i ado "''

Assim,apropostadesteParlamentoalerndeprotegerarelaçãode.consumoaproposta
atende o princípio Aa Oigniaaag ui q"-r*l;;;t *i*tJi'à" ;;á*'*tdor e o princípio da

razoabilidade, vistoãJ'íB'tuao ot"'i"i" iã;;;;"t aát ãí"à"s onde a ternperatura é muito

elevada, o que to*u á 
"n"tgia 

elétrica essencial'

oprincípiodadignidade.dapessoahumanapossuiumaestreita^ligaçãocomodireitodo
consumidor, destac-arão u 

"f"tiridude 
das normas 'o"""nài'iI ";" "l::.* 

inclusão social e

como garantia oo uã"o aos produtg'.";*'"0^;:i;:l',*"'::tl#;X*U::ff* 3:ffi"li,i:*
e qualquer .o t'**ã' u 

"""igiu 
elétrica encontra-se lnsen

Logo, diante dos argumentos acima, náo nlogedem às razões de'veto' dessa forma o

mesmo deve ser AerruUaao com base,io;üá q S;, O' C"il*tOU"'stadlal' mediante voto da

maioria absoluta d;;;*bros da Asseirü"ã-r'"gitrutiva' eÍn escrutínio secreto'

r urt^srL. suplenlo fribunal 
':ccleral. 

s.l"F valicla lei de ,t]t

Disporrível. h,ir./ioor,ul-*,Ír..io*.brl,r,rri.io*i".,'Trl.',tiriuD*tulh

WÇ-corre ctc c*crgia clctrica durante a' pÍlllc1eniia'

.?iclCotrteudo=:463 84 1 &ori=,. 1 . Ace ssO en1 1 9 .04 .2{}7|

E o parecer.

MT (DN)
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III - Voto do (a) Relator (a)

Diantedoexposto'votopeladerrubadadoVetoTotaln:2712021'
Executivo.

Sala das comissões, "* 
lg ae O\ de2o2l

IV - Ficha de Votação

de autoria do Poder

Rzuniãodacry
Ptesid.nte: DePutado

ffi@
V"t"O"ta)@ d" Veto Total n.o 27 12021 , a. a"toiia do Poder

Diante do exPosto, ""t" Pela derrubada

Executivo.

eputado (a)
Identificaçáo do

P*rção na Comissão

Relator (a)

Membros

MT (DI'Q

a


